STATUT STOWARZYSZENIA SOLANIZATORZY
ROZDZIAŁ 1:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie SOLANIZATORZY zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem i posiada
osobowośd prawną oraz działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego
statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną, i powołuje się
na czas nieokreślony.
3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
4. Nazwa Stowarzyszenia może byd używana w tłumaczeniu na inne języki.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą stowarzyszenia
jest Nowa Sól.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzid swą
działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Stowarzyszenie opiera swą działalnośd przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniad pracowników lub
powierzad do wykonania prace zlecone. Pracowników może zatrudniad także spośród
członków Stowarzyszenia.
3. Działalnośd Stowarzyszenia mogą wspierad ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia
osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
4. Stowarzyszenia może prowadzid działalnośd gospodarczą.
§4
1. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych związków,
stowarzyszeo i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależnośd
do tych organizacji nie może jednak naruszad zasad i celów Stowarzyszenia oraz
zobowiązao wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną.

ROZDZIAŁ 2:
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
1.

Celem Stowarzyszenia jest :
a) promocja kultury polskiej w kraju i za granicą;
b) animacja kultury i sportu w społecznościach lokalnych;
c) zwiększanie dostępności do kultury, edukacji i sportu;
d) promocja i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów;
e) wyrównywanie szans edukacyjnych i dostępu do kultury i sportu dla dzieci,
młodzieży, ale także dla dorosłych i osób starszych;
f) wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, edukacyjnej i sportowej;
g) promocja integracji europejskiej;
h) wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej.
§6

1.

Stowarzyszenie dąży do osiągnięcia celów poprzez realizację następujących zadao :
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej i sportowej;
edukacja kulturalna dzieci, młodzieży, a także dorosłych;
animowanie społecznej aktywności kulturalnej oraz sportowej;
promocja społecznej aktywności kulturalnej i sportowej;
organizowanie warsztatów, szkoleo, kursów, konferencji, targów, wystaw, pokazów
filmowych i artystycznych, wydarzeo artystycznych i sportowych, imprez
kulturalnych i sportowych, festiwali kulturalnych i sportowych, staży, rezydencji
twórczych, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą;
opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności
społeczno-kulturalnej i sportowej w Polsce i za granicą, a także gromadzenie i
wymiana informacji o tej działalności;
animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej oraz sportowej z zagranicą, a w
szczególności z krajami Unii Europejskiej;
prowadzenie działalności wydawniczej, a także produkcja i upowszechnianie
utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych;
współpracę z instytucjami paostwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą;
tworzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, edukacji i sporcie;
tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i
fundacji;
prowadzenie i organizacja kampanii społecznych;
prowadzenie stron i portali internetowych;
organizacja projektów międzynarodowych;
samokształcenie członków stowarzyszenia;

p) prowadzenie innych działao służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 7
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może byd
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd humanitarną i charytatywną.
Dla zrealizowania swoich celów statutowych może Stowarzyszenie powoływad inne
organizacje.
ROZDZIAŁ 3:
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może zostad pełnoletni oraz małoletni, powyżej 16 roku życia,
obywatel Polski oraz innego paostwa, który:
a) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
b) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia
poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) udziału w pracach Stowarzyszenia,
b) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
c) udziału w Walnym Zgromadzeniu.
§ 11
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowieo statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz
Stowarzyszenia;
b) popierania celów Stowarzyszenia i branie udziału w wypełnianiu jego zadao;

c) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia;
d) regularne płacenie składek.
§ 12
1.

2.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostad pełnoletni obywatele
Rzeczypospolitej, cudzoziemcy oraz osoby prawne, zainteresowane działalnością
Stowarzyszenia, które zadeklaruje na piśmie pomoc finansową lub rzeczową i zostanie
ona przyjęta przez Zarząd.
Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§13

1. Członek wspierający ma prawo:
a) zgłaszad wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b) brad udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna, szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
c) wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest
możliwe z przyczyn niezależnych;
d) wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowieo statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
e) uchylania się od opłacenia składki przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w
terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
§ 16
1. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 4:
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18
1.
2.

3.

Kadencja wybieranych władz trwa 3 lata.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba że postanowienia statutu lub regulaminu poszczególnych organów stanowią
inaczej.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczad 1/3 członków pochodzących z wyboru.
§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może byd zwyczajne
lub nadzwyczajne.
2. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku lub częściej na pisemny i
uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, połowy członków Stowarzyszenia lub
z inicjatywy własnej.
3. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. W sytuacji, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie ma co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie, który może byd wyznaczony 30
minut później tego samego dnia, uchwały zapadają większością głosów bez względu na
liczbę obecnych.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej i zarobkowej,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz upoważnienie Zarządu do zwolnienia
członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej,
d) nadawanie godności członka honorowego,

e) rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminów,
g) rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia
wymaga większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno byd zwołane w terminie do 7 dni od daty
złożenia wniosku lub żądania, i obradowad nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków.

2.

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się
sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz w kwartale

3.

§ 23
1.

Do kompetencji Zarządu należy :
a) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnieo przyznanych przez
Walne Zgromadzenie,
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeo,
d) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
e) sporządzanie sprawozdao z działalności,
f) określenie planów działalności Stowarzyszenia,
g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
i) tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie
osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadao i kompetencji.
j) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających i
honorowych.
2. Do składania oświadczeo woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym Prezes.

§ 24
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, niezależnym od Zarządu i
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru

2.
3.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, spośród których wybiera
się przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byd członkami Zarządu.
§ 25

1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleo kontroli i żądaniem
wyjaśnieo,
c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdao ze swojej działalności.
2. Członkowie Komisji mają prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia oraz do
uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności wszystkich
członków Komisji.
ROZDZIAŁ 5:
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 26
1.
2.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
Na środki finansowe składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, subwencje;
c) wpływy ze zbiórek, kwest, imprez publicznych i aukcji;
d) wpływy z działalności statutowej;
e) dochody z działalności gospodarczej.
3. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą byd użyte na realizację
wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji
jednorocznych lub łącznych, na wniosek Zarządu uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne
życzenie, tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia”. Tytuł ma charakter osobisty.
§ 27
1.
2.

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu. Jedną z
tych osób jest Prezes Stowarzyszenia.
Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6:
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 28
1.

2.

3.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą byd
przedmiotem Walnego zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

